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Objednávka na rastrové údaje z operátu štátneho mapového diela 
Odberateľ
Názov školy

Sídlo školy (presná adresa)

Meno zastupujúcej osoby

Bankové spojenie

IČO

DIČ

Požadované údaje

Nomenklatúry 1) mapových listov


Názov
Výber 2)
Názov
Výber 2)
ZMSR 1:    10 000 čiernobiely raster

 ZMSR 1 :      50 000  farebný raster

ZMSR 1:    25 000 čiernobiely raster

 ZMSR 1 :    100 000  farebný raster

ZMSR 1:    50 000 čiernobiely raster

 ZMSR 1 :    200 000  farebný raster

ZMSR 1:  100 000 čiernobiely raster

 ZMSR 1 :    500 000  farebný raster

         ZMSR 1:    10 000  farebný raster

 ZMSR 1 : 1000 000  farebný raster

         ZMSR 1:    25 000  farebný raster

 AMSR 1 :    250 000  farebný raster

Vrstvy 3)

Účel použitia údajov
A. Údaje budú výhradne použité na: 4)  

študijné účely (vypracovanie záverečných prác, pedagogické účely, podklad k prednáška, k výučbe)

Názov záverečnej práce a meno študenta
 (v prípade ak budú údaje použité na tento účel)

Termín ukončenia záverečnej práce


B. Iný účel použitia údajov: 5)


Kontakt (tel.č.)

Kontakt (e-mail) 

 V prípade, že tlačivo objednávky nebude kompletne vyplnené (pečiatka/podpis), Vaša objednávka nebude   
 postúpená  na vybavenie. 

 Poznámky:
 Všetky produkty sú poskytované vo formáte tif+tfw, neorezaný.
 V prípade väčšieho odberu  údajov priložte zoznam požadovaných údajov ako prílohu k objednávke.
 V prípade, ak nemáme s fakultou/školou uzatvorenú Dohodu o spolupráci bude spísaná Zmluva na použitie údajov.

1)   V prípade požadovaného  rozsahu údajov za celú republiku, uviesť „celá SR“.
2)  Označte produkt 
3)  Vyplniť iba v prípade čiernobieleho rastra (v závislosti od  mierky môže raster  obsahovať vrstvy: polohopis, popis,   
     výškopis, porasty, vodstvo, administratívne hranice a územno-technické jednotky).
4)  V tomto prípade bude poskytnutá 80% zľava z ceny údajov, ak máme s fakultou uzatvorenú Dohodu o spolupráci.
5)  Vyplniť iba v prípade, ak pôjde o využitie údajov na iný účel ako je uvedený  v ods. A. V prípade komerčného využitia nového 
     mapového diela bude k cene údajov pripočítaná 100% prirážka.







    
     Dátum:                                                                                            .............................
									                                       pečiatka a podpis

